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Békesség
a jóakaratú embereknek

.4  karácsonyi angyal, a Gyermek születésének hírnöke 
által hangzott el majd kétezer évvel ezelőtt a szózat: „Di
csőség a magasságban Istennek, és a fi)Időn békesség a 
jóakaratú embereknek!"

Mondhat-e mást a ma embere? Békességre vágyik, mint 
vágyott évezredek óta, körülötte mégis fegyverek ropognak, 
viszály mérgezi az életet. Pedig az ember azt szeretné, ha 
örülhetne a megszülető gyermekeknek, ha biztos otthonok
ban tudhatná szeretteit, ha fáradságos munkájának élvezhet
né gyümölcsét. Ezt az egyszerű vágyat azonban oly nehezen 
tudja valóra váltani a kor, amelyben élünk.

Emberek vagyunk, egyetlen emberi életünket éljük véges 
határok között. És fegyvercsörgés, harcok, viszályok köze
pette Karácsony ünnepén megállunk az egyszerű jászol 
előtt, amelyben Krisztus megszületett, összegyűlünk szeret
teinkkel a feldíszített fenyöa gyertyáinak fényében, és azt 
kívánjuk, legyen béke! Uralkodjon szeretet és megértés az 
olyannyira különböző emberi családban. Békéljenek meg 
és találjanak haza, akiket igazságtalanul üldöznek el ott
honaikból. Legyen boldog a karácsony, és hozzon új re
ményt, új erőt az új esztendő.

g. o.

A Karácsony a szeretet ünnepe -  és a menekülő Szent 
Családé is. Két éve erdélyi magyarok váltak -földönfutóvá, 
és segítettünk nekik. Most az agressziótól szenvedő Hor
vátország horvát é: magyar családjai menekülnek. Áldot
tak, akik befogadják, segítik, támogatják őket.

Akiket befogadtunk. ..
Jótékonysági est a horvátországi 

m enekültek javára

1991. december 15-én, vasarnap 15 órakor 
a Művelődési Házban.

A MŰSORBAN KÖZREMŰKÖDNEK:

ÖTÉ fúvószenekara
Zengővárkonyi iskola német tánccsoportja 

Zengő Néptáncsoport 
Női kamarakórus 

valamint
a Zeneiskola és az Általános Iskola tanulói.

Művészeti együtteseink jótékonysági gálaműsorán 
kérjük minden segíteni szándékozó pécsváradipolgár, 
szervezet, egyesület, baráti kör, gazdasági egység pénz
beli adományát. A szereplők 100 Ft-os belépőjegyeket 
árusítanak elővételben, de a helyszínen is átveszünk 
adományokat, amelyekből karácsonyi élelmi- 
szercso mago kát kapnak a Pécsváradon, Zengővár-

Minden kedves 
olvasónknak 
áldott, b ék és karácsonyt 
é s  b o ld o g  új e sz ten d ő t 
kívánunk
az Önkormányzat 
é s  a Szerkesztő?



1991. november 11.

Közmeghallgatás a helyi adók ügyében
1 Iclyi vállalkozók és a Pécsvára- 

di Ipartcsiület vezetői vettek részt 
más állampolgárok mellett no
vember 11-én az önkormányzat 
közmeghallgatásos ülésén, a mű
velődési házban, hogy megvitassák 
a helyi adók tervezett rendeletét. 
Az ülést Kakas Sándor polgármes
ter betegség miatti távollétében 
Ciállos Orsolya soros alpolgármes
ter-helyettes vezette. Az Ipartestü
let részéről Mártusz Antal elnök és 
Kuli Ferencné ügyintéző a vállal
kozókat érintő adók fokozatos be
vezetését kérte, illetve sokallta két 
adónem kivetését az iparosságra. 
A testület az 5 millió forintos adó
kedvezmény-határ bevezetését tá
mogatja. Bognár András a Várad 
Kft vezetőjeként túlzónak, meg- 
terhelőnek ítélte a vállalkozók szá
mára tervezett adót, s kifogásolta a 
szolgálati lakások megadóztatását. 
Ilj. Büki László, az Aranycipó Kft 
vezetője is a vállalkozást támogató 
kedvezmények adását szorgalmazta, 
s kérte, a helyi társadtúmi szervek, 
egyesületek szántára nyújtott támoga
tások lefrhatóak legyenek az adókból.

Mind ifj. Büki László, mind 
Máriusz Antal szorgalmazta azt, 
hogy a Polgármesteri Hivatal lép
jen fel a településen működő kontá
rok el len. A Pécsváradi ÁFÉSZ írás
ban nyújtotta be ellenvetéseit, illetve 
észrevételeit a helyi adótervezettel 
kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy'az 
ÁFÉSZ egységei a legelhagyottabb 
kistelepülésen is jelen vannak, s biz
tosítják a lakosság ellátását.

Dr. Kófiás Mihály közjegyző az 
adótervezet előterjesztője vála
szolt a felvetett kérdésekre: el
mondta, jogszabály mondja ki a 
szolgálati lakások megadóztatását. 
Továbbá azt, hogy a tervezett helyi 
adók, miután a központi adók 
megszűnnek, nem lépik túl az előző 
időkben kivetett lakossági adókat. 
Bevezetésük pedig, mint azt 
Müller Lajos képviselő is több 
ízben hangsúlyozta, szükséges az 
önkormányzat intézményeinek 
(iskolák, egészségügy, öregek 
napközije) továbbá a község 
közterületeinek fenntartásához, 
gondozásához.

A vita résztvevői ezután szavaz
lak arról, hogy a vállalkozási kom
munális adótervezetnél nem a lét
szám szerinti változatot támogatják, 
hanem az 5-10 millió nettó árbevétel 
alsó határtól megállapított adót. Eh
hez. fel kell mérni a vállalkozók vár
ható nettó árbevételét.

Az észrevételek számbavételé
vel a testület decemberi ülésén al
kotja meg az 1992. január 1-töl 
életbe lépő helyi adórendeletet.

Parkgondozás, fűnyírás, 
hóeltakarítás

A közterületek gondozását vi
tatta meg a továbbiakban a testü

let, s úgy döntött, a szemétszállítást 
továbbra is a Költségvetési Üzem 
végezze. A község zöldterületei
nek gondozása, a fű-és sövénynyí
rás a Polgármesteri Hivatal által 
alkalmazott dolgozók által történik 
az önkormányzat költségén, illetve 
az adóbevételből. A téli hókotrást, 
útszórást (a KPM utak, azaz a fő
útvonal kivételével, amit a KPM 
takarít) Csíki magánvállalkozóra 
bízza az önkormányzat. A fenti 
munkákat szezononként 150.000 
forintért végzi el a vállalkozó a köz
ség egész területén olyképpen, 
hogy nemcsak a téli szezon végén 
takarítja el a kiszórt homokot, ha
nem takarítást végez karácsony előtt 
is.Avállalkozómindehhezrendelke- 
zik a szükséges kisgépekkel.

Költségvetési Üzem
Az önkormányzati testület meg

erősítette korábbi döntését arra 
vonatkozóan, hogy a Költségvetési 
Üzem alakuljon át az önkormány
zat jogi személy Kft-jévé, 80 száza
lék önkormányzati, 20 százalék 
dolgozói részesedéssel. Alapító ok
irat elkészítésével bízta mega polgár- 
mestert és a gazdasági bizottság el
nökét, azonnali határidővel.

Mire költünk jövőre?
Milyen nagyobb felújítási és be

szerzési feladatok váltak aktuálissá 
az önkormányzat intézményeinél? 
Ez volt a következő napirendi 
pont, az intézményvezetők igényei 
alapján. Az általános iskola további 
4 tanteremmel való bővítést sze
retne az alsó iskolai új szárny tető
terében. A gázfűtésre való átállás 
időszerű az olajkályhákat üzemel
tető Könyvtárnál és az ugyancsak 
olajfűtésű Művelődési Háznál. 
Aktuálissá vált ez utóbbi tatarozá
sa is, mivel alapos felújítás nem volt 
az épület majd 30 esztendős fennál
lása alatt. Szóba került a hegyi, a felső 
iskola is, amely sürgős tetőjavításra 
szorul. Mint Lőrinczi Albertné el
mondta, az egyház nem kívánja 
vissza az épületet, amely idővel a kö
zépiskolás korú fiatalság, a 9.10. osz
tály oktatását szolgál hatná. Felújítás
ra pedig pályázati pénzeiket volna 
érdemes igénybe venni. Jelen sorok 
írója is azt javasolta, semmiképp se 
szolgáljon mást, mint oktatási célt 
a felső iskola, hiszen ott mindig a 
község iskolája működött. A tetőt 
mindenképp szükséges és érde
mes helyreállítani, hiszen az az ál
lagmegóvást szolgálja.

A Zeneiskola a telefonhálózat 
megújításával egy új vonalat kért, va
lamint az újonnan belépő 3 tanterem 
működési költségeinek biztosítását.

A testület ezek után megbízta a 
Polgármesteri Hivatalt a fent leírt 
munkálatok előkészítésével, így a 
tervezés, hatósági engedélyeztetés, 
költségvetés lebonyolításával.

Korkedvezményes nyugdíj
Dr. Brezniczky József, a Pécsvá

radi Mezőgazdasági és Élelmi- 
szeripari Szakmunkásképző és 
Szakközépiskola igazgatója kor
kedvezményes nyugdíjaztatását 
kérte. Kérésében előterjesztette, 
hnogy 25 éve áll a pécsváradi intéz
mény élén, egészségi állapota az 
elmúlt két műtét után meggyen
gült. A munkaviszonya megszün
tetését 1992. december 31-ével 
kérte, ami azt jelenti, hogy az ese
dékes szabadságot már az 1992 
szeptemberében kezdődő tanév
vel igénybe venné. Azaz nyugdíjba 
vonulásával, amely egyébként a ta
név közepére esne, az új tanévet 
nem kívánja megszakítani.

A testület a kérelmet elfogadta. 
A felmondási és felmentési időre 
való tekintettel az igazgatói állás 
betöltését a jövő, 1992)93. tanév 
kezdetével pályázat útján kell meg
hirdetni.

Déli autópálya
Nem lépünk be a Déli autópálya 

építésére szerveződött CO-Nexus 
RT-be, nem vásárolunk üzletrészt 
-  döntött a testület. Indoka, az ön- 
kormányzat nem kívánja kiadásait 
növelni ezzel a tétellel, mivel az út 
ettől függetlenül is elkészül, üzleti 
vállalkozásban. Szilágy és Marton- 
fa határát érintené, s megközelíté
se a 6-os útról lehetséges lesz.

Nemzeti Emlékhely Ala
pítvány

A testület csatlakozik a Nemzeti 
Emlékhely Alapítvány felhívásá
hoz, amely lakosság szerint 2 fo
rinttal, összesen 8000 forinttal járul 
hozzá ahhoz, hogy a rákoskeresz
túri temető 301. parcellájában kö
zös, nemzeti emlékmű emeltessék 
az 1956-os forradalom és szabad
ságharc tiszteletére.

TEFU-garázs, merre tovább?
Keszler József pécsváradi lakos 

mezőgazdasági javító-, szolgálg- 
atóműhelyt kíván létesíteni a Költ
ségvetési Üzem használatában lé
vő régi TEFU-garázsban. 
Ugyanitt a Költségvetési Üzem is 
üzletet szeretne nyitni fűrészüzemi 
termékei számára. Mivel a testület 
szándéka, hogy az Erzsébeti út idő
vel rendezett bejárata legyen Pécs- 
váradnak, arra kérte mindkét 
igénylőt, előzetes vázlati rajzon 
mutassák be, milyen formában 
szeretnék kezelni, üzemeltetni az 
épületet, amely jelenleg igen ren
dezetlen állapotot mutat.

Dr. Bíró Ferenc vásárlási 
szándéka

Dr. Bíró Ferenc azzal a megke
reséssel fordult az önkormányzat
hoz, hogy meg szeretné vásárolni 
az É.gészségügyi Központ felépül

tével felszabaduló Entz utcai ren
delőt. Ott január 1-től körzeti or
vosként szeretné folytatni munká
ját, továbbá kiegészítő 
egészségügyi szolgáltatásokat (pl. 
szemorvosi, pszichiátriai, fizioterá- 
piai kezelést, kondicionálást, eü. ta
nácsadást stb.) kíván folytatni. Dr. 
Bíró Ferenc, mint levelében leírja, 
lemond a Parlament egészségügyi 
bizottságában való tagságáról, így 
csak a hét első két napját töltené az 
Országgyűlésen, mely napokra he
lyettes látja el munkáját. A hét töb
bi napján folytatná a tervezett eü. 
központ irányítását.

A  testület a kérelmet tudomá
sul vette. Az ingatlan eladásáról 
az önkormányzati vagyon hasz
nosítását tárgyaló decemberi ülé
sén fog dönteni.

Telefon!
A Távközlési Üzem 1992. ne

gyedik negyedévében, illetve 1993 
elején vezetné be Pécsváradon a 
közvetlen távhívást. Ehhez az új 
vonalat kérőknek 40 ezer, a vállal
kozóknak, üzemeknek 120 ezer 
forint hozzájárulást kellene fizet
nie. Az önkormányzatnak 6-7 mil
lió forintot kellene vállalnia, s ez 
magába foglalná összes intézmé
nyének telefonellátását.

A döntéshez szükséges a lakos
ság véleményének ismerete, ezért 
az önkormányzat december 16-ig 
falugyűlést hív össze. Ezen a Táv
közlési Vállalat ismertetné feltéte
leit, s az OTP is bemutatná a hitel
és kölcsönlehetőségeket. A testü
let a lakossági vélemény ismereté
ben fog dönteni.

Gázbevezetés
Vértes László az ülés végén a 

gázfektetés II. ütemének állásáról 
adott számot, és ismertette az át
adás, átvétel során készült hiba
jegyzéket. Sürgette a Polgármeste
ri Hivatal ügyintézőinek ellenőrző, 
felügyeleti munkáját, s közölte, az 
1991. évi gázberuházás garanciális 
bejárásának időpont kitűzése, a ki
vitelező értesítése megtörtént.

Gállos Orsolya

Ami az Ébresztőnek 
hiányzik 

a Hírmondóból
A Kakas Sándor polgármes

ter által lakott szolgálati lakás 
gázszerelésének kérdésével ok
tóber, november hónapokban 
többször foglalkoztak az önkor
mányzat bizottságai. De mivel 
Kakas Sándor betegsége miatt a 
legutóbbi ülésről távol volt, a 
kérdés önkormányzatot érintő 
vonatkozásai decemberi ülésen 
kerül a testület elé, s ezekről ezt 
követően tájékoztatunk

Gállos Orsolya

Önkorm ányzati napló



Sok pécsváradi m egtapasztalhatta 
már a külsheimiek kedvességét, vendég- 
szeretét. Most az Önkormányzat 9 tagjá
nak kétnapos látogatásán szerzett élmé
nyeinkből osztunk meg néhányat olva
sóinkkal.

Megérkezésünk másnapján Günther 
Kuhn polgármester fogadta hivatalában 
a pécsváradi önkormányzati küldöttsé
get. Kuhn polgármester 12 éve áll poszt
ján. Elmondta, régi vágyuk, hogy tapasz
tala tcserére hívják a Pécsváradi Önkor
mányzat tagjait. Nemrég az NDK-ban 
találkozott 50 ottani polgármesterrel. 
Mint elmondta, sokban eltér a vélemé
nyük, a tegnapi két Németország lakói 
másként látják a dolgokat, de megpróbál
ják egyeztetni nézeteiket.

két év folyamán számos barátság, családi 
kapcsolat alakult ki, s miután a két tes
tület is megszavazta az együttműködés 
fontosságát, úgy érzem, mindkét telepü
lés lakossága csak gazdagodhat egymás 
megismerése által.

Külsheim utcáit járva az ember rácso
dálkozhat arra, hogy az ott élők mennyi
re szeretik lakóhelyüket. Külsheim pati
nás régi városka, amelyet ott is régi 
templom és vár ural -  ez utóbbiban he
lyezkedik el a városi tanács, és ha magyar 
küldöttség jár Külsheimben, a var tor 
nyán mindig ott lobog a piros-fehér-zöld 
zászló.

A város urai évszázadokon át Mainzból 
kerültek ki, a várat, a templomokat 
Vürtzburg, Mainz, Waldürn urai építet

ték. A tartományok 
kialakulásakor 1860- 
ban a város Baden 
tartományhoz került. 
A forgalomtól távol év
századokon át hátrál
tatott a fejlődése, lakói 
közül sokan lavándo
roltak Amerikába és 
Magyarországra. Vá
rosijogokkal Külsheim 
1292 óta, 700 éve ren
delkezik.

Tizenöt évvel eze
lőtt indult meg tény
leges fejlődése: a vá
ros vezetői belátták, 
hogy ipari, egyéb fejlő
dés itt nem várható, s 
ekkor ad tak  enge-

A történelmi városmagban az eredeti stílushoz híven állítják helyre a régi £élyt a hadsereg, a 
házakat -  belül a legmodernebb komforttal. A helyreállításhoz a polgárok Bundeswehr állomás- 
igénybe veszik a műemlékvédelem anyagi támogatását. helyének kialakításá

ra. Ez fontos gazdasá-Külsheimnek régóta van egy francia 
testvérkapcsolata. Ennek célja, hogy az 
évszázados német-francia ellenségeske
dés után legyen megbékélés a két nép 
között.

A magyar kapcsolatról, amely Küls
heim esetében Pécsváradot jelenti, így 
beszélt Gunther Kuhn polgármester:

-  Magyarország 1989. évi közreműkö
dése nélkül nem hullott volna le a vas
függöny, az egykori keleti blokk tagálla
mai nem indulhattak volna el a demok
ratikus fejlődés útján. Ezért mi köszöne
tét mondunk a magyaroknak, és felkínál
juk segítségünket. Csodákat nem tudunk 
tenni helyettük, de tanácsadóik, segítőik 
leszünk. Számunkra érték, hogy a Ma- 
gyaroszágon, így Pécsváradon is élő du
nai svábok 300 év folytán megtartották 
nyelvüket, származástudatukat. Őket is 
szeretnénk segíteni, és tovább ápolni a 
kapcsolatokat az óhazával.

-  Nem hittem, -  mondta végül a küls- 
heimi polgármester, hogy ez a baráti kap
csolat ilyen hamar és ilyen intenzíven 
kifejlődik a pécsváradiakkal. Az elmúlt

gi tényezője a környéknek, hiszen a vízel
látás, az iskola, a lakótelep kiépítésében 
igen sokkal segítette a városkát. Földcse
rékkel alakították ki a hadsereg gyakor
lóterét.

Közben átalakult a mezőgazdaság 
struktúrája is. A külsheimiek főként az 
iparban dolgoznak, a gazdálkodást emel
lett végzik, vagy az otthon maradó fele
ség látja el a gazdaságot. Nagy gonddal 
tisztántartott portákat láttunk, mert a 
tisztaság és a szemét kezelése az itt élő 
emberek egyik fő szempontja.

1970-75-ben átalakult a közigazgatás, 
Külsheim kisvároskából jólszituált kö
zépváros lett az eltelt tizenöt év alatt, a 
lakosság lélekszáma 5.700.

-  Azt szeretnénk, ha úgy formálhat
nánk a város életét, hogy kellemes legyen 
az itt élők élete, azzal együtt, hogy 12-15 
kilométeres körzetben elérhetik munka
helyüket, -  zárta végül várostörténeti 
kalauzolását Kuhn polgármester.

Kép és szöveg: 
G. 0.

Világháborús
halottainkra
emlékezünk

Minden készen áll arra, hogy december 
8-án, vasárnap 14.30-kor Pécsvárad polgá
rai is közös emléktáblán láthassák azokat a 
szeretteiket, akik áldozatul estek a második 
világháború pusztításának.

14.30-kor a megemlékezők tisztelegnek a 
felújított I. világháborús emlékmű előtt. Az 
1930-ban avatott emlékmű építményének űj- 
ratugázása, valamint a betűk újrafestése Bé
kés József kőfaragómester önzetlen munká
iét dicsérik. A munkálatokban Merk József 
és Gaisteiger János voltak segítségére, a 
gépekhez Várkonyi Antal biztosította a vil
lanyáramot.

Az emlékműnél a Pecsvaradi Önkormány
zat, valamint a Magyar Honvédség képvise
lői helyezik el koszorúikat

15 órára vonulnak a megemlekezők a II. 
világháborús emléktáblához, amely a volt 
Városháza, ma Szakiskola megújított épüle
ten kerül elhelyezésre Az emlékhelyet Pécs
várad polgárai neveben Kakas Sándor pol
gármester veszi át és avatja fel. Ezután a 
katolikus, a református és az izraelita egyház 
képviselői közös imával szentelik be halotta- 
ink közös emlékhelyet Majd az önkormány
zat, a pécsváradi pártok, egyesületek, isko
lák és a Magyar Honvédség helyezi el koszo
rúit. Az.,ünnepségen közreműködik a Pécs
váradi Önkéntes Tűzoltóság Zenekara, Apa- 
czeller József vezényletével. A Magyar Hon
védség díszőrséget állít mindkét emlékhely
hez.

Végezetül magarol a II világháborús em- 
lé tábláról: felállításának gondolata a Pécs- 
v aradi Várbaráti Körben vetődött fel tíz évvel 
e'előtt, a kör megalakulásának kezdetén. 
Nehéz volt helyet találni az igen terjedelmes 
névsor méltó elhelyezésére, majd így kínál
kozott Pécsvárad patinás főterén, a Gianone 
Ágoston által tervezett egykori Városháza 
jobboldali tornyán az a hely, ahova méltó 
keretben helyezhető el halottaink emléktáb
lája Annál is inkább, mivel egyúttal befeje
ződik az épület teljes műemléki felújítása és 
egyúttal környezetének rendezése.

A Pécsváradi Várbaráti Kör tagjai, Bayer 
Ferenc, Gasteiger János és Jánosné, Szabó 
János, Merk József, Rózsahegyi Ferenc, 
Tóth József és Várkonyi Antal gyűjtötték 
össze az akkori Pécsvarad halottainak név
sorát Munkájukat segítették Dretzky Katalin, 
Kárpátiné Kovács Zita, dr. Kófiás Mihály kör
jegyző, Békés József kőfaragómester és 
mindazok, akik szeretteiket elveszítették. 
Idén zajlott le ugyancsak általuk a tabla mun
kálataira való gyűjtés, amelyből a Pécsváradi 
Várbaráti Kör Rauschenberger András kőfa
ragó munkáját fizette ki.

A táblára mindazok neve felkerült, akik 
1945-ig pécsváradi polgárok voltak, és kato
naként vagy polgári személyként vesztették 
életüket. így azok is, akiket azért hurcoltak el, 
mert zsidók, vagy azért, mert németek voltak.

Mivel Pécsvárad lakossága az 1945 óta 
eltelt idő alatt megkétszereződött, sokan kér
ték szeretteik nevének felvésését azok közül 
is, akik azóta lettek pécsváradi lakosok. Mi
vel azonban minden község elkészíti mosta
nában második világháborús emlékműveit, 
azt kértük tőlük, forduljanak egykori lakóhe
lyükhöz, amint azt sokan meg is tették.

December 8-i megemlékezésünkre, ame
lyen Pécsvárad polgárai tiszteleghetnek má
sodik világháborús halottaik előtt, szeretettel 
várunk mindenkit. Aki ekkor szeretné leróni 
pénzadományát, erre is lehetőség van, illet
ve az ünnepség előtti időben a Művelődési 
Házban.

A Pécsváradi Várbaráti Kör

Egy kis várostörténet

Külsheimi élmények



Megszépült üzletsor
Az elmúlt két évben felújította és korszerűsítette Pécsvára- 

don az üzlethelyiségeket, az irodát, a felvásárlótelepet a Pécs- 
váradi ÁFÉSZ. Legutóbb került sor a ruházati bolt átalakításá
ra és korszerűsítésére is. A Kossuth Lajos utcai és a Szenthá
romság tér sarkán lévő ruházati bolt helyén alakítottak ki több 
üzlethelyiséget, melyeket magánvállalkozók részére adtak ki 
bérbe. Az épület külső megjelenési formájának munkálatai az 
elmúlt hetekben fejeződtek be és az önkormnyzattal egyeztetve 
úgy alakították ki, hogy műemlék jelleget kölcsönözzön az épület
nek. Figyelembe vették az idegenforgalmi szempontokat is, hogy 
az épület megfelelő külsővel rendelkezzen. Ez utóbbi munkálatok 
a belső átalakítással együtt mintegy 3 millió forintba kerültek. 
Valóban ízléses és csinosan jelenik meg az épület külsője, a színek 
harmóniája is jól illeszkedik a környezetbe, & jó benyomást tesz az 
erre járókra Talán még szebb lenne az épület, ha a Vas-műszaki 
bolt Kossuth Lí\jos utcai homlokzatára is felkerülnének azok a 
díszítő elemek, mely a Szentháromság tér felőli oldalon vannak, de 
sajnos erre már nem volt pénzügyi fedezet.

S. L.

A veszettségről néhány sorban
A humán orvoslásban a pre

venció, azaz a betegségek meg
előzése mindig is az egyik leg
fontosabb orvosi alapelv volt. 
Ezzel szemben -  tapasztalatom 
szerint -  az állattartásban ez 
sokszor háttérbe szorul.

Ahhoz, hogy megelőzzük a 
betegséget, ismernünk kell an
nak jellemzőit is. Az egyik leg
veszélyesebb, embert és állatot 
egyaránt érintő vírusos bánta- 
lom a veszettség. Fő fenntartója 
Magyarországon a vörösróka. 
Minden melegvérű emlős,így a 
szarvasmarha, sőt a sün is meg
kaphatja ezt a betegséget.

Nagyon gyakran előfordul, 
hogy a veszett állat összeve
rekszik más állatokkal. Mi a 
teendő ilyenkor?

Először is értesíteni kell az 
állatorvost. Ha a veszett állat 
olyan kutyát vagy macskát 
harapott meg, amely nem volt 
veszettség ellen beoltva, akkor 
ezt a megmart állatot azonnal 
ki kell irtani. A kötelező védő
oltás viszont megvéd a beteg
ség ellen, ezért is fontos, hogy 
minden kutya be legyen oltva.

Ha egészségesnek látszó ku

tya vagy macska embert ha
rap, 14 napig kell figyelni az 
állatot. Amennyiben ez idő 
alatt nem mutatkoznak rajta 
a veszettség tünetei, akkor az 
állat a harapáskor nem volt 
veszett. Ellenkező esetben le
het, hogy az volt. A legelső tü
net a viselkedés megváltozása: 
a szelíd állat vaddá, a vad pe
dig szelíddé válik. Ez az első 
figyelmeztető jel, nem pedig a 
nyálcsorgás, amely csak ké
sőbb jelentkezik együtt a nye- 
lési képtelenséggel, az állka
pocs-lógással, a tudatzavarral 
és a bénulásokkal.

A veszettség parányi víru
sa a köztudattal elleniében 
nemcsak harapás útján, ha
nem a bőr apró sérülésein ke
resztül is fertőzhet. Egész
sége érdekében feltétlenül 
orvoshoz kell fordulnia an
nak, aki érintkezett a veszett 
állattal. A most használt ve
szettség elleni humán oltó
anyagnak nincs veszélyes 
mellékhatása.

Simor Zoltán 
állatorvos

Ismét a rendőrállomásról
Remélhetőleg hamarosan 

megalakul a régvárt rendőrál
lomás Pécsváradon, ennek 
m űködtetéséhez azonban 
szükséges a megfelelő létszám 
és korszerű technika. Közis
m ert e területen is súlyos 
anyagi gondok terhelik a meg
valósítást. Szükség van közös 
összefogásra, hogy a nehéz 
anyagi körülmények mellett 
is jól tudja ellátni a feladatát 
a rendőrség. A körülrhények 
kényszerítették ki, hogy egy 
vagyonvédelmi és bűnmegelő
zési alapítványt hozzanak lét
re. Ehhez kér segítséget a ren
dőrség. November 11-én meg
beszélésre jöttek össze a Kom
lói Rendőrkapitányság veze
tőjével és munkatársaival a 
pécsváradi vállalatok, szövet
kezetek, Kft-k, vállalkozások 
vezetői, hogy megoldást keres
senek az állomás jobb működ
tetéséhez. Somssich László a 
kapitányság vezetője kérte, 
nyújtsanak segítséget és az 
anyagi lehetőségeket figye- 
lembevéve támogassák az ala
pítványon keresztül a rendőr- 
állomást. Szívesen vesznek

minden forintot. A jelenlévők 
támogatásukról biztosították 
a kapitányság vezetőjét. A pol
g árm esteri h ivata l m áris 
anyagi segítséget nyújtott.

Nem szeretnék megterhelni 
a lakosságot, de ha valaki cse
kély összeggel is tud segíteni, 
azt jó szívvel vennék, a kis 
adományok is sokat jelente
nek és segítik a rendőri mun
kát, ami a lakosság érdekeit is 
szolgálja. Az alapítványra be
érkező összegek kizárólag 
Pécsváradon kerülnek fel- 
használásra. Az alapítványból 
a technikai felszerelést kíván- 
já k  k o rszerűsíten i. Nagy 
szükség van egy Lada-Niva 
gépkocsira, amelynek üzemel
tetésére és szervizelésére itt 
helyben kell megteremteni a 
költségfedezetet. Ezért kérik 
az alapítványon keresztül a 
segítséget. Az indulás tehát 
nem zökkenőmentes. Ha bár
ki úgy gondolja, segíteni tud, a 
felajánlott összeget a rendőr
séget ■ megkeresve az alábbi 
csekkszámlára fizetheti be: 
MNB 590-110529

S.L.

Őszi forgalom  a gyógynövényboltban
Nem hozott bevételt a Ba

ranya Megyei Fodrászipari 
Szövetkezetnek a pécsvára
di egység, ezért már három 
évvel ezelőtt egy divatáru- 
üzletet nyitottak a fodrá
szat egyik helyiségében. Má
ra a női fodrászok már nem 
a szövetkezetben dolgoz
nak, helyükön tavaly óta 
egy gyógynövényszaküzlet, 
illetve néhány hónapja egy 
papír- és játékbolt várja a 
vásárlókat. Az üzletvezetők 
a fodrászipari szövetkezet al
kalmazottai, de boltjuk profil
ját önállóan alakították ki, és 
mindhárman nyereségesek.

Az őszi-téli hónapok 
egyebek között a gyógyteák 
szezonja is. Amikor a gyógy
növényboltba beléptem , 
Csenterics Csabáné üzletve
zető épp egy vevőt, aki ko
leszterincsökkentő teát vá
sárolt, arról próbált meg
győzni, hogy kevesebb tejet 
igyon, mert a tejnek is jelen
tős a koleszterintartalma.

A polcokon sorakozó de
zodorokra és egyéb kozmeti
kumokra mutatva Csente- 
ricsné, Nelli elmondta, eze
ket kényszerből árulja. Leg
szívesebben csak gyógynö
vényeket, illetve gyógynö
vény alapú készítményeket

kínálna, de ez utóbbiakat el
sősorban drágaságuk miatt 
nem veszik, pedig nagyon jó 
hatásúak.

Előző munkahelyén, a 
gyógyszertárban is szívesen 
foglalkozott gyógynövé
nyekkel, ezért vágott bele az 
üzletbe egy évvel ezelőtt, 
amikor lehetősége nyílt rá. 
Az üzlet vezetéséhez szük
séges gyógyszerész asszisz
tensi képesítéssel rendelke
zik és úgy gondolta, egy 
gyógynövénybolt jól kiegé
szíti az egészségügyi köz
pont szolgáltatásait.

Néhány gyógyltószer a kí
nálatból: köhögéscsillapító, 
hurutoldó és köptető teák. 
A gyerekek számára köhö
géscsillapító orrkenőcs, il
letve éjszakára tapasz. A 
légzéstisztító náthasá lat 
gyerekek és felnőttek egya
rán t hordhatják. Kapható 
ezenkívül epecsepp, arany
ér elleni kenőcs, viperamé
regből készült reum ake
nőcs és a szívre jótékonyan 
ható halolajkapszula.

Nelli 21 évig a betegségek 
gyógyításában segédkezett, 
és most a betegségek meg
előzésében szeretne segíte
ni.

P. E .



A Pécsváradi ÁFÉSZ
tisztelettel kéri

a legalább 1.000.- Ft összegű 
részjeggyel rendelkező 
pécsváradi tagjait,
hogy az 1988-89 évi 
vagyonnövekvény után járó 
üzletrészt
az ÁFÉSZ központ irodájában 
(Kossuth L. u. 1 .7.  számú szoba)

átvenni szíveskedjenek.

Minden kedves vásárlójának 
és üzleti partnerének

kellemes karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag  

boldog új évet kíván
a Pécsváradi Aanycipó Kft.

SZÉKHELY: S3 7720 PÉCSVÁRAD, TAVASZ U. 13. *  ®  392. *  PF.: 12.



Születések:
Okt. 14-én Hágen Alexand

ra (Apátvarasd) Szülei: Hágen 
József és Szekeres Júlia 

Okt. 25-én Szűcs Veronika 
(Szilágypuszta) Szülei: Szűcs 
Katalin és Végh Gyula 

Okt. 27-én Gróf Ilona Szü
lei: Czimber Anna és Gróf 
László

Okt. 30-án Filipsz Tamás 
(Lovászhetény) Szülei: Hofeck- 
ker Gizella és Filipsz József 

Nov. 15-én Deák Dávid (Szi
lágypuszta) Szülei: Reith Ro
zália és Deák László

Házasság:
Nov. 9-én Palkó István és 

Rosenthál Mónika 
23-án Rácz Imre Károly és 

Zele Beáta (Csokoládépuszta) 
23-án Török János és Var- 

gyas Timea
26-án Hunyadi József és Ká

kics Erika

Halálozás:
Okt. 14-én Horváth József- 

né sz.: Szilovics Mária (Lo
vászhetény)

Nov. 16-án Schönberger Ist
vánná sz.: Mied Anna (élt 81 
évet)

Nov. 18-án Schweizer And- 
rásné sz.: Gruber Margit (élt 
60 évet)

Nov. 21-én Brückner József- 
né sz. Schlégl Mária (élt 91 évet) 

Nov. 22-én Kutas-Ortega 
Júlia Margarita (élt 64 évet) 

Nov. 22-én Boris József 
Nov. 24-én Szép Antalné sz.: 

Gulyás Mária (élt 70 évet) 
Évfordulók:
25 éves házasági évforduló

ját ünnepli: dec. 17-én Weixl 
Ferenc és Méhes Ilona 

Dec. 24-én Mészáros Sán
dor és Lengyel Ilona 

50. házassági évfordulóját 
ünnepli: dec. 25-én Rónaszéki 
Ferenc és Jäger Rozália

Hírek
A helyi MSZP szervezet 

meghívására november 22- 
én Pécsváradra látogatott 
Jánosi György, az MSZP or
szágos ale lnöke , ország- 
gyűlési képviselő. A vendéget 
a helyi szervezet nevében 
Bognár András üdvözölte. Az 
alelnök tájékoztatót adott a 
közelmúltban megtartott or
szágos párttanácskozásról, 
az országgyűlési frakció

munkájáról és aktuális politi
kai kérdésekről beszélgetett a 
meghívottakkal.

A jelenlévők kérdésekkel 
ostromoltá,k és a beszélgetés 
során kialakult vitában fej
tették ki nézetüket és adtak 
hangot véleményüknek. A 
több mint kétórás vitaesten 
sokirányú témakört érintet
tek és megvitatták a belpoli
tikai helyzetet.

Jön a Mikulás! '  

Jön a Mikulás! *
Az elmúlt évek hagyományát követ

ve ismét megrendezzük kismamák és 
gyermekeik számára a Mikulás-ün
nepséget december 6-án, pénteken 
16.30 órakor. Kérjük a névvel ellátott 
csomagot időben leadni a művelődési 
ház 1-es irodájában.

A Pécsváradí Ipartestület 
szeretettel hívja minden kedves tagjának 

14 éven aluli gyermekét és hozzátartozóját 
a december 22-én, vasárnap délután 15 órai kezdettel tartandó 

karácsonyi ünnepségére.
Az általános iskolások ünnepi műsora után édességcsomaggal 

köszöntjük a gyermekeinket.
Várjuk a vállalkozók, kereskedők és a testülethez nem tartozó 

iparosok gyermekeit is.
(Előzetes jelentkezésüket várjuk az irodánkban.) 

Ipartestület Vezetőség

hétfőtől péntekig: 8-18 óráig, 
szombaton 8-14 óráig.

Játékok, műszaki cikkek, 
illatszerek, ruházat, 

konyhafelszerelés és egyéb áruk

Olcsó áron

Német-magyar táncház
A Pécsváradi „Zengő” Néptánccsoport vendégeként ad 

önálló műsoros estet a Gyönki Német Nemzetiségi Ifjúsági 
Tánccsoport Pécsváradon a művelődési Házban december 
6-án, pénteken 18 órakor. A műsorban fellépnek a házigaz
dák is, majd ezt követően táncházat tartanak az együttesek, 
ahova minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak.

Buszközlekedés
A Baranya Megyei Volán és a Pécsi MÁV igazgatóság 

képviselői november 25-én a pécsváradi művelődési házban 
a várható menetrendváltozásokról tájékoztatták a Pécsvá- 
rad környéki, valamint a Mecseknádasdi és Hidasi Önkor
mányzat képviselőit. A beszélgetésen szóba került a magán
buszjárat lehetősége és az utazóközönség pontosabb 
informálása is. A megváltozott menetrenddel, illetve a meg
beszélésen elhangzottakkal a következő számunkban részle
tesebben foglalkozunk.

A vöröskereszt 
szervezésében

véradó napot tartanak 
Pécsváradon 
a művelődési házban 
1991. december 9-én, 
hétfőn 9-13 óráig.

A VÉR ÉLETET MENT!
Segítse Ön is a rászorultakat!

\
Az év utolsó

Asterix
b u lija

december 7-én, 
szombaton lesz 

20 órától
a művelődési házban.

V____________________y

Karácsonyi
vásár

'A  '

A  Pécsváradi Művelődési 
Központban 1 

991. december 2-14-ig

A nyakönyvi hírek



Pécsváradi arcok A Református Egyház hírei

Stefi bácsi
Gyakorta találkoztunk az 

elmúlt hónapok koncertjein. A 
hallgatóság soraiban ott ült 
feleségével Hornung István, 
vagy ahogy mindannyian is
merjük, Stefi bácsi. A Pécsvá
radi Önkéntes Tűzoltóegyesü
let Apaceller József vezette ze
nekara megszólaltatta az álta
la szerzett darabokat, így a 
tűzoltóság 100 éves fennállá
sára írott Tűzoltóindulót vagy 
az Erdei sétát, a Vidám reg
gelt. A pécsváradi zenészek vi
rággal köszöntötték az idős mes
tert, aki megszámlálhatatlan ta
nítványt oktatott a különféle 
hangszerekre, a zene szeretetére.

Stefi bácsi eredeti szakmája 
a borbélyság, de mint elmond
ja, kora gyermekkorától von
zódott a muzsikához. A gom
bos harmonika volt az első 
hangszere, aztán jött a hege
dű, a fúvósok, majd a tangó
harmonika. Műkedvelőként 
játszott hosszú éveken át a 
különböző pécsváradi zeneka
rokban. 1946-ban lépett a ze
nei pályára. Vezette a zené
szek pécsváradi járási szak- 
szervezetét, és részt vett a kü
lönféle továbbképzéseken, é9

számos vizsga letétele után 
maga is oktatni kezdett.

-  Ha akkor lett volna zene
iskola. .. -  mondja kis nosztal
giával a most 74 éves mester. 
Tehetsége azonban nem ve
szett el, mivel a hátrányos vi
déki körülmények között is élt 
benne a zene szeretete és az 
önképzés vágya.

-  Volt, hogy 70 tanítvány 
já rt hozzám, 4-5 szakköröm 
volt, eljártam tanítani Erdős- 
mecskére, 10 évig Püspöklak
ra, aztán Szederkény, Mária- 
kéménd, Berkesd községekbe 
és szakköröm volt a pécsvára
di iskolában is. Most is van 
néhány tanítványom, harmo- 
nikázni tanítom őket.

Mindennek csúcsa a kom
ponálás, amelyről így beszél 
Stefi bácsi.

-  A zenekarok szám ára 
m indig kellett darabokat 
hangszerelni. Innen már csak 
egy lépés volt a zeneszerzés. 
Nagyon szerettem a cseh pol
kát, és megpróbáltam ebben a 
stílusban komponálni. Mint
egy 12 önálló számom van, 
köztük a pécsváradi tűzoltók 
100 éves jubileumára kompo
nált induló vagy a három éve 
született Erdei séta. Most is 
dolgozom két darabon, bár 
most már nem könnyű. Elfá
radtam, sok .volt a munka, az 
éjjelezés, és a zöldhályog is kí
nozza a szememet.

Végül a mostani zenekarról 
kérdem, s az idős mester igen 
kedvezően nyilatkozik. Az 
egykori Leventezenekarból 
alakult a tűzoltózenekar, mu
zsikálásuk Apaceller József 
hozzáértését dicséri, és a Ze
neiskola áldásos működését.

G. 0.

Dr. Szabó Tamás -fogorvos

Székesfehérváron született 
1968. július 10-én. Egyetemi 
tanulmányait a Pécsi Orvostu
dományi Egyetem fogorvosi 
szakán 1991-ben fejezte be. 
Friss diplomásként -  a vélet
len úgy hozta -  kezdett első 
munkahelyén Pécsváradon ez 
év szeptemberében. (Dr. Vár- 
falvy Zsuzsa helyettesítve, aki
nek november 2-án András ne
vű gyermeke született. Gratu
lálunk! )

Kérdésünkre Szabó Tamás 
elmondta, hogy a pécsváradi 
kollektíva, dr. Menczer Gábor
ral az élen, igen segítőkészen 
fogadta és megkönnyítették 
beilleszkedését. Naponta jár ki

ő is Pécsről, ahol lakik, meny
asszonya francia szakos tanár
nő, tavasszal lesz az esküvő.

Kellemesen csalódott ami az 
itteni körülményeket, szakmai
technikai felszereltséget illeti.

A sszisztensétől hallom , 
hogy egyre többen keresik fel a 
fiatal, szemüvege mögül ba
rátságosan mosolygó fogor
vost, ami ugye a betegek részé
ről a legnagyobb elismerés le
het számára.

Akárhol is folytatja munká
ját, kívánunk dr. Szabó Ta
másnak további sikert, elisme
rést, magunknak kellemes 
perceket a fogorvosi székben.

D. K.

Nov. 28-tól csütörtökön es
ténként 6 órai kezdettel vallásos 
este lesz a lelkészi hivatalban.

Dec. 1-jén, vasárnap ad
venti isten tisz te let lesz a 
templomban, délelőtt 11-kor.

Dec. 1-jén, vasárnap dél
után 1/2 3-kor ifjúsági bibliaóra 
lesz komfirmált fiataloknak.

Dec. 7-én, szombaton dél
után 5 órakor vetítettképes 
elő-adást tart a lepramisszió
ról Dobos Károly ny. lelkipász
tor, a zengővárkonyi gyüleke
zeti házban. (Volt műv-ház)

Dec. 22-én, advent utolsó 
vasárnapján délután 1-kor ka
rácsonyi szeretetvendégség 
lesz a gyülekezeti teremben. A 
hittanos gyerekek énekekkel 
és versekkel szolgálnak.

Dec. 24-én este 6 órakor 
esti istentisztelet lesz a gyüle
kezeti teremben.

Dec. 25-én délelőtt 11-kor 
ünnepi istentisztelet és úrva
csoraosztás lesz a templomban.

Dec. 26-án, ünnep más
napján délelőtt 11-kor isten- 
tisztelet a gyülekezeti terem
ben, szolgál a Budapesti Re
formátus Theológiai Akadé
mia egyik hallgatója.

Dec. 31-én este 6 órakor 
óévi istentisztelet lesz a gyüle
kezeti teremben.

1992. január 1-jén újévi 
istentisztelet lesz délelőtt 11- 
kor a gyülekezeti teremben.
Állandó gyülekezeti alkalmak
Vasárnap délelőtt 11-kor is

tentisztelet
11-kor kiscsoportos hittan, 

vezeti Kovács Márta tanítónő, 
hitoktató.

Hétfőn délután 3-kor kon
firmációi előkészítő.

Csütörtökön este 6-kor val
lásos este.

Pénteken délután 1/2 4-kor 
nagycsoportos hittanóra.

A gyülekezeti alkalmakra 
mindenkit szeretettel hívunk 
és várunk!

Kedves Olvasó!
Köszönjük figyelmét, amellyel az önkormányzat ez év áprilisától meg

jelentetett lapját, a Pécsváradi Hírmondót kísérte. Pécsvárad lakóiból 
havonta átlagosan 500 fő vásárolja meg lapunkat, s mi köszönjük, hogy 
ennyien érdemesítik figyelmükre szerény Hírmondónkat. Amint annak 
nevében is áll, célunk továbbra is minden közérdekű hír továbbítása.

Kedves előfizetőinket kérjük, amennyiben jövőre is szeretnék olvasni a 
Pécsváradi Hírmondót, a mellékelt csekken szíveskedjenek befizetni a 150 
forintot, a 1 f lapszám évi előfizetési díját. Akik idén olvasták és megszeret
ték lapunkat, a Művelődési Házban tehetik meg a jövő évi előfizetést.

Valamennyiüknek, valamennyiünknek boldogabb, szebb üj esztendőt 
kívánunk:

a Szerkesztőség

Aranylakodalom

Meghitt ünnepségre került sor november 6-án a művelődési 
házban. Arany lakodat mát ünnepelte id. Vadász László és Bayer 
Erzsébet. Az 50 évvel ezelőtt tett esküjüket két fiuk, menyük, 
unokájuk és dédunokáik körében erősítették meg. Az ünnepei
teket köszöntötték a Baranya megyei, a Komló városi és a 
pécsváradi önkéntes tűzoltóság képviselői, valamint a helyi ön- 
kormányzat, az MDF helyi szervezete, a Tulipán Szociális Üz
lethálózat és a művelődési központ dolgozói.

Laci bácsinak és Elza néninek jó egészséget és még sok együtt 
eltöltött évet kívánunk.



Szakiskola hírei
Terveink szerint beindítot

tuk a hentes- és mészároskép
zést 9 fővel. Az elméleti és gya
korlati képzés a Pécsváradi Ál
lami Gazdaság Szilágypusztai 
telepén történik. (Hetente 2 
nap elmélet + 3 nap gyakor
lat). A képzés 10 hónapig tart. 
A hallgatók ágazati szakmun
kás-bizonyítványt kapnak, 
melynek alapján vállalkozók 
lehetnek.

Most már biztosan indítunk 
az 1992/93-as tanévben -  a he
lyi önkorm ányzat döntése 
alapján -  az eddigi általános 
állattenyésztő szakközépisko
lai osztály helyett általános 
gimnáziumi osztályt. Elsősor
ban Pécsvárad és vonzáskör
zete 8. osztályt végzett tanuló
it várjuk. Már első osztálytól 
kezdve fakultációs lehetőséget 
biztosítunk: 1 idegen nyelv, -  
német vagy angol -  számítás- 
technika -  és háztartási isme
retek tantárgyakból.

A háztartási ismeretek fa
kultációs tantárgy oktatásá
hoz egymillió forintos pályáza
tot nyertünk el a Regionális 
Szakképzési Alapból. Ezt az 
összeget egy varroda és egy 
tankonyha felszerelésének 
megvásárlására fordíthatjuk.

Minden évfolyamon megtar
tottuk a tanév első szülői érte
kezletét, valamint egy alka
lommal -  minden tanár rész
vételével -  fogadóórát is.

Ebben a tanévben is lehető
séget biztosított az iskola szín
házlátogatásra. Ötven bérletet 
vásároltunk, amelyekkel a ta
nulók a színházi évad során 5 
előadást nézhetnek meg.

Tanüzemünkben -  a pécsvá
radi major mellett az állatte
nyésztő tanulók (szakmun- 
kás + szakközép) bem utató 
kertet létesítettek. A takar
m ánynövények alaposabb 
megismerése cédából 55 külön
féle növényt termesztettek, 
emellett konyhakerti növé
nyek művelésével is foglalkoz
tak. (Zöldborsó, hagyma, sár
garépa, uborka, szárazbab, 
burgonya.) A tanulók közben 
megismertek minden munka- 
folyamatot a vetéstől a beta
karításig. Az ismeretszerzés 
mellett hasznot is eredménye
zett ez a munka, mert hozzá
já ru ltak  iskolai konyhánk 
nyersanyagszükségletéhez. A 
munkálatokat Müller János és 
Gróf László szakoktatók irá
nyították.

Közhasznú mezőgazdasági

munkán vettünk részt szep
tember és október hónapban. 
A bólyi és a helyi termelőszö
vetkezetben 5 napot dolgoz
tunk. A tanulók 260.000 Ft-ot 
kerestek.

November 2-án iskolánk tíz 
éve végzett tanulói -  a kerek 
évforduló alkalmából -  talál
kozót szerveztek. A régi osz
tálytársak az új iskola épületé
ben találkoztak egymással és 
régi tanáraikkal. A megillető- 
dött hangú osztályfőnöki órát 
jó hangulatú beszélgetés és va
csora követte a Gesztenyés É t
teremben.

Iskolánkban régi hagyo
mány hogy karácsony előtt kis 
ünnepség keretében szerény 
ajándékkal lepjük meg tanuló
inkat. Az idei tanévben is ha
sonló módon készülünk.

A Szentháromságt éri épü
letünket az önkormányzat ál
tal elnyert pályázat összegéből 
nagyon szépen felújíttattuk. 
Továbbra is kollégiumi tanuló
szobákat alakítunk ki (4 cso
portnak) a földszinten. Az 
emeleti szint részben a múze
um, részben az önkormányzat 
által kerül hasznosításra.

Sport:
Iskolánk tanulói közül a kö

zépiskolás diáksportkörök a t
létikai egyéni és csapatbajnok
ságán:

1. helyezést ért el 100 m-en 
Farkas Zsolt, 2. helyezést ért el 
a 200 m-en Farkas Zsolt, 2. 
helyezést ért el 1500 m-en 
Wald Zoltán, 2. helyezést ért el 
súlylökésben Gyenis Oszkár.

Barátságos labdarúgó mér
kőzések: Szakiskola-Pécsvá- 
rad ifi 6-2, Szakiskola-Öregfi- 
úk 2-2

A középiskolai labdarúgó
kupa küzdelmeiben: Szakisko
la-Gépipari 1-1 (11-es rúgások
kal a Gépipari jutott tovább 
4-3 arányban)

Barátságos labdarúgó-mér
kőzés: Szakiskola-Pécsvárad I. 
csapata 1-5

Megyei középiskolás atléti
kai versenyen: Bogáty Ta
más súlylökésben 1. helye
zést ért el.

1991. október 30-án Buda
pesten, a Népligeti pályán ba
rátságos mérkőzést játszot
tunk az FTC serdülő 1. csapa
tával.

Az eredmény: Szakiskola- 
FTC serdülő 1. 1-1 (Fuchs 
Sándomé, Molnár Zoltánná)

Októberben bevétel, 
novembertől kiadás

Iskolánk a kétnapos hulladék- 
gyűjtésen 45.000 Ft-os bevételre 
tett szert. Mivel a Diákönkormány
zatnak szinte ez az egyetlen bevé
teli forrása, amiből gazdálkodnia 
kell, igazán örülök, hogy az ösz- 
szeg ilyen jellegű. Ezúton is sze
retnék köszönetét mondani a szü
lőknek, kollégáimnak és nem utol
sósorban a gyerekeknek, hogy 
ilyen aktívan vettek részt ebben a 
munkában. Novemberi programja
inkban -  a KI MIT TUD-on, a ping
pong versenyen és a sakk verse
nyen a tanulók sokoldalú tehetsé
gükről adhattak tanúbizonyságot.

A KI MIT TUD november 22-én 
került megrendezésre 4 kategóri
ában: zene, próza, tánc és egyéb.

A gyerekek több mint 30 mű
sorszámmal készültek fel. Legtöb
ben a zenét választották, de az 
egyéb kategóriában -  a bűvészke
déstől a jelenetig -  a produkciók 
széles skáláját választották.

Eredmények:
Tánc kategóriában: 1. 6a lá

nyok, hangszer 1. Lantos Márk- 
Bognár András 8a. (harmonika), 
2. Krentz Péter 5a. (harmonika) 3. 
Müller Gábor 8a. (zongora), ének: 
1. Friedrich Anita 6b., próza: 1. 
Müller Réka 7a. és Sirnsay. Laura 
6a. holtversenyben, 3. Ömböli 
Viktória és Berg Krisztina holtver
senyben, jelenet: 1. 7a. osztályos 
fiúk, 2. Sasvári Annamária-Vincze 
Katalin 8b„ 3. 7a. lányok és 7b. 
osztály holtversenyben, egyéb: 1. 
Böröcz Lívia-Merkl Beáta-Arató 
Gergő 5a. (bűvészbemutató).

Köszönöm a Művelődési Ház 
dolgozóinak, hogy helyet biztosí
tottak a program lebonyolításához.

Másnap, szombaton délelőtt 9 
órától került megrendezésre a

pingpongverseny az iskola torna
termében. Természetesen erre a 
programra a fiúk jelentkeztek töb
ben. A versenyzőket korcsopor
tonként jutalmaztuk.

Sakkversenyünkre november 
29-én került sor. Örömmel jelent
hetem, hogy nemcsak a fiúk je
lentkeztek szép számmal, volt lány 
résztvevő is.

Decemberben is több progra
mot ajánlunk a gyerekeknek.

Elsőként egy játékos vetélke
dőt, melyet a 8. osztályos osztály
képviselők állítanak össze.

Szeretnénk ebben a hónapban 
is sportos játékot szervezni a ta
nulóknak.

Közkívánatra idén is megren
dezzük a karácsonyi vásárt. Sze
retnénk ezt most könyvvásárral is 
kiegészíteni, olyan könyvekkel, 
melyeket már nem olvasnak, de 
még jó állapotban vannak.

December hónap legnagyobb 
eseménye természetesen az isko
lai fenyőünnep lesz, melyet szin
tén a Művelődési Házban rende
zünk meg december 20-án. Erre 
az alkalomra az alsósok készülnek 
fel egy műsorral, melyet a délelőtt 
folyamán kétszer adnak elő. Egy
szer aí alsó tagozat és egyszer a 
felső tagozat részére.-Ekkor kerül 
sor a hulladékgyűjtésben jeleske
dő osztályok pénzjutalmainak át
adására is, mely 12.000 Ft.

Az esti bált Poller György tanár
úr és zenekara teszi majd hangu
latossá. A büfét a 7. osztályos 
szülők és gyerekek szolgáltatják.

Remélem, programjaink kelle
mesen és hasznosan töltik ki a 
gyerekek szabadidejét.

Molnár Józsefné 
diákönkormányzat -vezető

Zeneiskolai hír
Több m int egy évtized 

után megoldódott a Pécsvá
radi Önkormányzati Zeneis
kola gondja: elegendő számú 
tanterem áll rendelkezésre 
az oktatáshoz. Mint ismere
tes, éveken át a Művelődési 
Központ adott helyet né
hány hangszer tanítására.

A Szociális Gondozási 
Központ bővültével a Zene
iskola visszakapta korábbi 
termeit, melyek átalakítá
sa az egyik szülő, Apaceller 
Péter elképzelése alapján 
készült.

A cél kisebb, aránylag jó 
hangszigetelésű szobák ki
alakítása volt.

A munkálatok az elmúlt 
tanév végén azonnal elkez
dődtek, és néhány problé
mától eltekintve időre be is 
fejeződtek.

A teljes létszámú tanári 
kar -  melynek mái- két tagja

is az iskola volt növendéke -  
és a mintegy 200 növendék 
újult erővel készül a közelgő 
hagyományos karácsonyi 
növendékhangversenyre, 
melyet ezúttal december 17- 
én 5 órakor a Mecseknádas- 
di Általános Iskolában, vala
mint 18-án 5 órakor a pécs
váradi Művelődési Központ
ban rendezünk.

Addig pedig szárazsá
gért fohászkodunk, hogy 
a több százezer forintért 
á t é p í t e t t ,  b e re n d e z e tt  
épületrész ne legyen újra 
a doh és penész birodal
ma, mivel a GAMESZ m ű
hely-raktárának ereszcsa
to rnája  levezetés nélkül 
továbbra is táplálja csapa
dékkal v ako la tunka t és 
hangszereinket.

Tóth Gázáné 
zeneiskola -igazgató



Eszékről jö ttem ... AKIKET
BEFOGADTUNK.

Jótékonysági est 
a horvátországi 

menekültek javára

Két hónappal ezelőtt hagy
tam el Eszéket, ezt a gyönyö
rű Dráva-parti várost. Az én 
Eszékem számomra a leg
szebb, legdrágább város. Ez 
az Eszék ma romokban he
ver, sivár és elhagyatott. 
Nincs benne többé szépség 
és boldogság. A parkokban 
nincsenek többé gyerekek, 
nincs többé madárdal, nin
csenek szerelmesek. Az em
berek nem tudnak dolgozni, 
a gyerekek iskolába járni. A 
lakóházak rommá lettek. 
Eszéken romok vannak csak, 
gránátszilánkok, kiégett la
kóházak, óvodák, iskolák. Itt- 
ott látni csak egy-egy járóke
lőt, s az is az óvóhelyre siet. 
Akik itt valaha munkába, üz
letekbe, színházba siettek, 
most pincékben töltik napja
ikat. Néha azt kérdem ma
gamtól, miként lehetnek em
berek annyira érzéketlenek, 
annyira romlottak, hogy el
pusztítsák azt, amit ember
társaik a két kezükkel építet

tek fel évek során. Nehéz 
m ost arra  gondo lnom , 
mennyi ember hagyta el ott
honát, s menekült el a cset- 
nik hordák elől, amelyek 
csak öldöklést és pusztítást 
hagynak maguk után.

Amikor elhagytam Eszé
ket, végtelen fájdalom volt 
bennem. Annyira el voltam 
keseredve, annyira kétségbe 
voltam esve, hogy fájt szinte 
minden tagom. Folytak a 
könnyeim, ahogy elhagytuk 
a szülővárosomat. Az autó 
ablakából még láttam a fér
jemet, ahogy a kapuban áll, 
s integet nekünk, amíg el 
nem tűnünk a szeme elől. Ő 
pedig sírt. A kisfiámra néz
tem, aki ott aludt az ölem
ben, s akkor rájöttem, hogy 
egyedül csak rá és csak rá 
szabad gondolnom.

H a lo tta kka l á lm odom  
mostanában, velük töltöm az 
egész éjszakát, eltölt a fájda
lom, emésztem magam, s 
érzem, milyen erőtlen va

gyok. Gondolatban együtt 
vagyok mindazokkal, akik
nek most is pincében kell él
niük, s akikkel nemrég én is 
együtt voltam.

Együtt ültünk éjszakáról 
é jszakára a tám adások 
idején a pince nyirkos fa 
lai között. Mindannyian itt 
vannak most is velem, 
mintha csak tegnap hagy
tam vo ln a  el E széket. 
Amíg élek és lelegzem, 
szüntelenül kötődöm sze
retteimhez, akiket otf Hagy
tam abban a szétrombolt 
városban Sohasem fo 
gom elfelejteni ezt a vá
rost, és ha teljesen rom- 
badől is, Eszék lesz sza
momra mindig a legszebb.

Sok eszéki nagyta el lakó
helyét anélkül, hogy búcsút 
mondhattak volna a számuk
ra legkedvesebbeknek, sok 
szó maradt kimondatlanul 
sok kérdés maradt megvála
szolatlanul. Miért?

. W.

1991. decem ber 15-én, 
vasárnap 15 órakor a 

Művelődési Házban.

valamint
a Zeneiskola és az 

Általános Iskola tanulói.

A MŰSORBAN 
KÖZREMŰKÖDNEK:

ÖTÉ fúvószenekara
Zengővárkonyi iskola 
német tánccsoportja 

Zengő Néptáncsoport 
Női kamarakórus



Ifjúsági bajnokság állása 
„B” csoport

1 PFC 56-7 21
2. Zsolnay 42-18 19
3. Szászvár 27-16 16
4. Somberek 28-18 13
5. Vasasi Bányász 19-32 10
6. Sásd 21-20 9
7. Tottös 17-49 8
8. Hidas 16-35 4
9. Pécsvárad 7-38 4

Megyei II. osztály
Tamási csoport XIII. forduló

1. Villány 26-16 22
2. MTE 50-8 21
3. Lánycsók 41-14 21
4. Gázmű 29-10 20
5. Dunaszekcső 35-25 16
6. Pécsvárad 31-21 15
7. Alfa 25-18 15
8. Szederkény 23-20 15
9. Kásád 22-22 10
10. Olasz 18-25 10
11. Sátorhely 19-38 9
12. Véménd 16-29 9
13. Geresdlak 17-40 8
14. Kozármisleny 15-28 8
15. Vokány 22-42 7
16. Egerág 12-45 6

Serdülő bajnokság „B” csoport
1. PFC 72-4 20
2. Sásd 37-11 15
3. Pécsvárad 26-12 14
4. Tottös 21-30 9
5. Szászvár 17-33 9
6. Vasasi Bányász 18-19 8
7. Somberek 8-27 3
8. Zsolnay 8-71 2

Pécsváradi, környékbeli hírekkel 
a Pécsváradi Hírmondó

Megjelenik évente 10 alkalommal 
Egy szám ára 15.- Ft, előfizetés egy évre 140.- Ft 

Megrendelhető a Művelődési Házban és terjesztőinknél 
Hirdetési tarifák: lakossági hirdetés szavanként 5.- Ft, 
cégeknek, vállalkozóknak I oldalas hirdetés I.500.- Ft 

1/2 oldal 800.- Ft, 1/4 oldal 500.- Ft 
1/8 oldal 250.- Ft

Terjesztők jelentkezését várjuk, 
lapszámonként 2.- Ft jutalékot fizetünk, 

éves előfizetésnél a jutalék 25.- Ft.

Pécsváradi Hírmondó
a Pécsváradi Önkormányzat havi lapja 

felelős kiadó: kakas Sándor, polgármester 
Szerkesztő: Gálos Orsolya 

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel, terjesztés: 
Művelődési Központ, Pécsvárad, Kossuth u. 31 

Telefon: 123.
Tipográfia F-PRESS Kft 

Nyomási munkálatok: Carhocomp Kft, Pécs

Pécsvárad
Zengő Mozi

műsora
7720 Pécsvárad, Ságvári u. 1.Telefon: 94

December 8. Jó reggelt Vietnam. Amerikai film. Ren
dezte: Barry Levinson. Főszereplő: Robin Williams

9. Farkasokkal táncoló. Színes, magyarul beszélő ame
rikai film. Rendezte: Kevin Costner. Főszereplő: Kevin Cost
ner, Graham Green, Mary McDonell.

12. Halálcsók. Színes amerikai krimi. Rendezte: James 
Dearden. Főszereplő: Sean Young, Max Von Sydow, Matt 
Dillon.

15. Top Gun. Színes amerikai akciófilm. Rendezte: Tony 
Scott. Főszereplő: Tom Cruise.

16. Legénybúcsú. Színes magyarul beszélő amerikai 
űlmvígjáték. Rendezte: Neal Israel. Főszereplő: Tom Hanks.

19. Cocktail. Amerikai film. Rendezte: Roger Donaldson. 
Főszereplő: Tom Cruise, Bryan Brown.

22. Kipurcant a bébicsősz, anyának egy szót se. 
Színes magyarul beszélő amerikai filmvígjáték. Rendezte: 
Stephen Herek. Főszereplő: Christina Applegate, Joanna 
Cassidy.

23. Érzelmes csodabogarak. Színes magyarul beszélő 
olasz filmvígjáték. Rendezte: Maurizio Nichetti, Guido Ma- 
nuli. Főszereplő: Maurizio Nichetti

25-26. A szerelem erejével. Színes amerikai filmdráma. 
Rendezte: Joel Schumacher. Főszereplő: Julia Roberts, 
Campbell Scott.

29. Egyenesen át. Színes magyarul beszélő amerikai 
film. Rendezte: Joel Schumacher. Főszereplő: Julia Roberts, 
Kiefer Sutherland.

30. Kebelbarátok. Színes magyarul beszélő francia film- 
vígjáték. Rendezte: Michel Lang. Főszereplő: Sabine Azeme, 
Pierre Vernier.

Január 2. Nagy durranás. Színes magyarul beszélő ame
rikai paródia. Rendezte: Jim Abrahams. Főszereplő: Charlie 
Sheen, Valeria Golino.

Az előadások hétköznap 7, vasárnap 5 órakor kezdődnek.
Pénztámyitás az előadások kezdete előtt 1 órával.
Pénztárzárás az előadások kezdete után fél órával.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Külsheimi vendégek 
Pécsváradon

A pécsváradi Kodolányi János Általános Iskola 1990. szeptem
berében partneri kapcsolatba lépett a külsheimi iskolával.

Közösen elnyertünk egy 40 ezer márka értékű pályázatot, 
melyért cserébe a két iskola német tanárainak és tanítványaik
nak komoly feladatokat kell megoldnaiuk.

Az eltelt időben ez a kapcsolat barátira alakult. Októberben a 
külsheimi iskolában két hetes szünet volt, és meghívásunkra 
több tanár, az iskola igazgatója, Peter Vogel családjával és az 
alpolgármester, Ervin Lutz családjával Pécsváradra érkezett.

Jó alkalom volt ez a találkozás többek között arra is, hogy 
alaposabban megismerjük egymás elképzeléseit, lehetőségeit az 
iskolai munka eredményesebbé, jobbá tétele érdekében, s kicse
réljük gondolatainkat a világ dolgairól.

Kellemes napokat töltöttünk együtt.
Köszönjük a látogatást.

Lörinczi Albertné 
iskolaigazgató


